
  

   

 

か1ة3صفحــــ  

 

よُ ائُ زُ かُالج ُيُ ．رُ هُ مُ الج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيمُ かُالد   ُيُ اط  بُ عُ かُالش 

かُُيُ 
 ُ，ُ ら ُبُ رُ التُ ُةُ ار

かُُيُ نُ طُ ال．ُ かُُ ُيُ 
بُ رُ التُ かُُ يُ يよُ د ُمُ 

طائُ زُ الج ُـــُـかُيُ  س   ，よُُُُُــــ
ُمُ  ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ ，ُ ُُاء ُج ُالかꞌꞌ ُよُ س   íꞌꞌُ ُاصُ الخかبُ ــُـ．ُُ ら ُ ر 

 ـــかُُيعُ 

 
 
 

 

)ُîُةت(ُ:みُاري  الت 
)ُîُُل:ُ)6ة  الجزءُاأ， 

اليéかُامصطلحاきُيعよُت(ُت 3ُîُة: الت   

    てفـــــــــي ，سائل اإنتا かالَد，ل ê  أسمالي يق．م عل゜ تحكよَظام ال  ُ اقتصاむُاشتراكُي: ه． نظــ ام اقتصاد´ نقيض للن ِ
جاおゆ بهدف تحقيق امصلحか العاَمか عل゜ حساب امصلحか الفよدَيかب          ，احتكاゆ الت ِ  

ناعيか: هــــــــــــــ． تغييڇ جゆ́や في ，سائل اإنتــــــاて، عよفتها أ，ゆ，بــــــــــــــــا خــــ ال القـــــــــــîよ 8ت ，9ت انطاًقا من   ．رةُالص      الث 
きب إنجلتڇا في مختلé امجال    

   العالêُالجديد: هـــــــــــــــــي امناطق اَلتي تêَ اكتشافها خـــــــــــــــال القîよ 5ت ，6ت في كل مــــــ ن اأمよيكَيتيî – أستڇاليا –
ني．らياندا     

  êهي أه ， ゆالستثما ， おゆجـــــــ ا تよك。ُيمよ ُ: ه． مبدأ اقتصاد´ جا╋ ب。 ′دم سميつ يعني بــــــــ。 حよَيか الت ِ   むع。ُيعملُاُ 
ظام الよَسماليب   أسس الن ِ  

ُيعよُت (2 اليéかُالش  3ُُُîة :خصياきُالت   

ظام الよَأسمالي ，，ضــــ ع أسس نظام بديل ل。 هــــ．  الشتڇاكَيかب   よ اقتصاد´، انتقــــــــد الن ِ ِ
 ُُُُكارلُماركس: هــــــــــ． مفك 

     فاسك．むيُغاما: ه． مغامよ ，مكتشـــــé بよتغالي اكتشــــــ é جن．ب إفよيقيا – جりيおよ مدغشقよ – غـــــよب الهند  
 か يَ ــــゆ．تك．يـــــــــن إ مبڇاط， ゆ́خ．ل للمجال الستعمــــــ ا か ق．َيか فよنسَيか دفــــــــــــــــــع حك．مت。 للد 

َ
ــــــــــــــــــــــ    ج．لُفيرُي: شخصي 

استعماゆَيかب     

   ماجاî: ه． مغامよ ，مكتشé إ سباني، اكتشé س．احل البڇاらيل ثêَ انتقل إل゜ امحــــــــــــ يط الهاد´ عبڇ مضيق 
ي باسم。 ثêَ كاî طよيق ع．دت。 إل゜ إسبانياب    مجاî اَلや´ سم   

 

 

 

 

 ُむافيُاة:ُاما よالجغ，ُみُالتاري
الつُاختباُرالفصلُتصحيحُ てُمُُعتُ:ست．ُ・اُم  الث 

 22ة5/2ة/25اريみ:ُالتُ  

ُ  ســـــــــــــــــــــا2ُُُة:ُةامد 
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か2ة3صفحــــ  

 

ُُ)îُاني:ُُ)4ة  الجزءُالث 
 

かقط よاきُامعاييُر الن   
 امعاييُر مؤش 

5ُî.ة  

الفよنس ي  الよَئيس  عل゜  الよَد  ，هي:   かلإشكالَي الكبڇ・   よالعناص ，تنا，ل   ぱ．ام．ض  êفه
عائ。 من خال اأسباب ，اأهداف الحقيقَيか لاستعماゆ ，أهê الَنتائね اَلتي   ，تكやيえ اد ِ

 خَلفها 

اأفكاゆ امائمか مع  
かال．ضعَي 

2ُîة  

 :ゆما جا╋ في الَسند من أفكا é ِ
 ت．ظ 

 ゆها: الستعما الحよكــــــか الستعماゆَيか   –ت．ظيé مصطلحاき اماَدお ح．ل ام．ض．ぱ ，أهم 
–   かناعَي مجــــــال استثماゆ ゆؤ，る اأم．ال   –م．اد أَ，لَيか    –أس．اí جديدお  –الَث．おゆ الص ِ
–  かمناطق استڇاتيجَي–   かاليد العامل–   îَكا  –الَتبشيڇ امسيحي   –إسكاî فائــض الس 

 かمسيحَي きَياゆ．إمبڇاط–  かالجتماعَي かب البنيよع．ب   -ض ضよب اله．َيــــــــــか ال．طنَيか للش 
íِ تسد(   –  よف( きأقلَيا かخلق مشكل–  おع．ب بببببب –إنها╋ السياد  إبادお الش 

  きاستخدام أد，ا
 おللماَد 

îُتة  

مか ，الخاتمかبالتڈام امنهجيَ  か: امقد ِ  

   الَتاゆيخي اللتڈام الَتسلسلي

 かتناسق اإجاب 

5ُî.ة غか الَسليمかب   اإتقاî  الدَقか العلمَيか ，الل 
 

)ُîُافيا:ُُ)ةت よالجغ 
ُُ)îُلُ:)6ة  الجزءُاأ， 

5î.ت:امصطلحاéきُيعよُت (ت  

 およالقش  éالَضغط الباطني ，ضع ぱتف ـــــــــــــ اゆبفعـــــــــــ ل ا かضَيゆاأ およالقش きتم．جَي。 في طبقا かكよ لزال: هي حــــــــــــــــــ 
 ُُالز 

يسم．غよاف عل゜ سَلゆ êيشتڇب      اأゆضَيか، تقل  قَ．تها كَلما ابتعدنا عن مよكり الهおりَ، يقاる بالس ِ  

  かجي．ل．جَي かمــــــــــــــらخــــــــــال أ î．َاَلـــتي تتك， かالَطاق．َي ， かامعدنَي かامـــــــــــــــ．اد اأَ，لَي かة: هي مجم．عむُرمتجد   م．ارむُغي 
حاる بببببب  –الحديد  –فهي ل تتجَدد مثل البتڇ，ل   الن   

 かحماي， かمـــــــــــــع الستغال العقاني للم．اد اأَ，لَيــــــــ かمتكامل， かشامل かاقتصادَي かهي تنمي :かام ستدام かمي    التن 
البيئか حفاًظا عليها لأجيال القادمかب    

îُُ2.5ُ:かيطよ2( الخ 

ُُ の25ُُ.ةامفتاî–  î25ُ.ةالعن．اî –  ら2ُُةاإنجاî  

3ُ:か 5ُî.ت(ُاأعمدةُالبياني   

ُُُ  る5ُ.ةامقياî –  î25ُُ.ةالعن．اî–  らُُتةاإنجاî  
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か3ة3صفحــــ  

 

îُعليق:5ُ.ة  الت 
 êالعال きاゆفي قا îَكا ل نسبか نم． الس  ِ

م ما يلي: ت2ة2ناحば من خال اأعمدお البيانَيか اَلتي تمث   

ديمغよافي(بنسبか النم． اأعل゜ ت．جد في إفよيقيا )انفجاゆ ديمغよافي( بينما في أ，ゆ，با تعよف نسبか نم． ضئيلか )كبح   

)ُîُاني:ُُ)4ة  الجزءُالثُ 
 

かقط よاきُامعاييُر الن   
 امعاييُر مؤش 

5ُî.ة  

  かَكانَي الس   おِياد
 りال أسباب  ，هي:   かلإشكالَي الكبڇ・   よالعناص ，تنا，ل   ぱ．ام．ض  êفه

 الَسよيعか ，انعكاساتها عل゜ د，ل العالê الَثالつب 

اأفكاゆ امائمか مع  
かال．ضعَي 

2ُîة  

é ما  ِ
 جا╋ في الَسند من أفكاゆ: ت．ظ 

ها: النفجـــــــــت．ظيé مصطلح ــــــــゆ الديمغـــــــــــــااき اماَدお ح．ل ام．ض．ぱ ，أهم  ِيادよ–  おافي ــــ
 りال

 かَكانَي َكاî   –الس  é ــــــــــــــ العال –نم． الس  ِ
 –د ـــــــــــــــــالَتقالي –ال．فياき   –ال．لداê–  き امتخل 

ين ال ع．ب  ــــثقاف –د ِ د الりَ，جاか–  き الش  ゆاعَيよ–   か ــــــــــالりَ，اて امبَك  –تعد  ِ
 りال きامجتمعا

ياس ي  – ن اأ，ض –الستقよاゆ الس ِ يî نمـــــــــــــــ． باختال  –التڇكيبか الَطائفَيか   –اぱ ــــــــــــتحس 
 てنم． اإنتـــــــــــــــــا ， îَكا اأらمــــــــか  –عよقلか الَتنمَيか   –عدم تحقيق الكتفـــــــــــــــا╋ الやَاتي   -الس 

  かالجتماعي ， かامالَي ， かالقتصادَي– かاأجنبَي かالَتبعَي- 

  きاستخدام أد，ا
 おللماَد 

îُتة  

مか ，الخاتمかبالتڈام امنهجيَ  か: امقد ِ  

   الَتاゆيخي اللتڈام الَتسلسلي

 かتناسق اإجاب 

5ُî.ة غか الَسليمかب   اإتقاî  الدَقか العلمَيか ，الل 
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